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Persona’s

Aa

Scholingsbehoefte

Geen werkervaring

Werkervaring

Marije heeft vier jaar vmbo kader achter de rug en stroomt het mbo 
binnen bij de opleiding Tuin, Park & Landschap niveau 3. Marije kiest 
1 generiek keuzedeel Ondernemend gedrag want wil misschien een 
eigen hoveniersbedrijf beginnen. Ze kiest daarnaast het keuzedeel 
Boomverzorging (certificaat) en Klantgericht communiceren.

Marije vindt de opleiding Tuin, Park en Landschap toch niet helemaal 
wat ze ervan had verwacht, ze stopt na het tweede jaar met de 
opleiding en gaat werken bij een groot tuincentrum. Bij het verlaten 
van de instelling krijgt ze een certificaat mee voor het keuzedeel 
Boomverzorging en een bewijs voor de keuzedelen Ondernemen 
Gedrag en Klantgericht communiceren. Haar werkgever is blij met 
haar enthousiasme, maar wil wel dat ze een diploma haalt en stuurt 
haar terug naar school. Ze begint bij de opleiding Bloem, Groen& 
Styling. Bij deze instelling krijgt ze vrijstelling voor de keuzedelen 
Klantgericht communiceren en Ondernemen gedrag. Het certificaat is 
eveneens geldig, maar Marije kiest ervoor het keuzedeel Wonen te 
volgen. Het examen Nederlands had ze al afgerond, ook hiervoor 
vraagt ze van de examencommissie een vrijstelling en die krijgt ze.

Initieel onderwijs



Bijscholing

Persona’s

Scholingsbehoefte

Geen werkervaring

Werkervaring

Hans is 48 jaar, werkt in de jeugdzorg en constateert dat zijn werk 
aan het veranderen is. Hans wil zich meer gaan verdiepen in de 
gehandicaptenzorg en heeft hier een BIG-registratie voor nodig 
(wettelijke beroepsvereiste). De kennis die Hans heeft opgedaan 
tijdens zijn opleiding - 30 jaar geleden - voldoet niet meer aan de 
eisen van nu waardoor hij zich vakinhoudelijk moet bijscholen. Om 
met zijn tijd mee te kunnen gaan zal hij zich ook verder moeten 
bekwamen in zijn digitale vaardigheden.

Als Hans een aantal jaar binnen de gehandicaptenzorg werkt, wordt 
Hans vaak gevraagd om procedures die gebruikelijk waren binnen de 
jeugdzorg te delen met de stagiaires. Tijdens een BPV-bezoek vraagt 
één van de BPV-begeleiders of Hans misschien als hybride docent 
enkele lessen zou willen geven aan de studenten. Het lijkt Hans echt 
leuk om dit te doen, maar wil zich wel bijscholen op het gebied van 
lesgeven. Hans schrijft zich in bij een hbo instelling om zijn 
Pedagogisch Didactisch getuigschrift te halen. De stage kan hij lopen 
op de instelling waar hij als hybride docent aan de slag zal gaan.



Bijscholing

Persona’s

Scholingsbehoefte

Geen werkervaring

Werkervaring

Hans is 48 jaar, werkt in de jeugdzorg en constateert dat zijn werk 
aan het veranderen is. Hans wil zich meer gaan verdiepen in de 
gehandicaptenzorg en heeft hier een BIG-registratie voor nodig 
(wettelijke beroepsvereiste). De kennis die Hans heeft opgedaan 
tijdens zijn opleiding - 30 jaar geleden - voldoet niet meer aan de 
eisen van nu waardoor hij zich vakinhoudelijk moet bijscholen. Om 
met zijn tijd mee te kunnen gaan zal hij zich ook verder moeten 
bekwamen in zijn digitale vaardigheden.

Als Hans een aantal jaar binnen de gehandicaptenzorg werkt, wordt 
Hans vaak gevraagd om procedures die gebruikelijk waren binnen de 
jeugdzorg te delen met de stagiaires. Tijdens een BPV-bezoek vraagt 
één van de BPV-begeleiders of Hans misschien als hybride docent 
enkele lessen zou willen geven aan de studenten. Het lijkt Hans echt 
leuk om dit te doen, maar wil zich wel bijscholen op het gebied van 
lesgeven. Hans schrijft zich in bij een hbo instelling om zijn 
Pedagogisch Didactisch getuigschrift te halen. De stage kan hij lopen 
op de instelling waar hij als hybride docent aan de slag zal gaan.



Omscholing
(Geen vak-relevante werkervaring)

Persona’s

Scholingsbehoefte

Geen werkervaring

Werkervaring

Klaas is 49 jaar en werkt in de bouw, een fysiek zware baan.

Hij ziet dat zijn jongere collega’s het werk veel makkelijker 

doen dan hij. Klaas realiseert zich dat deze baan te 

belastend is voor hem in de toekomst. In zijn vrije tijd 

sleutelt hij graag aan zijn auto. Klaas wil zich preventief gaan 

omscholen om naar een ander vakgebied om straks niet 

thuis te komen zitten. Hij gaat op zoek naar een passend 

traject in de techniek.



Opscholing
(Erkenningsvraagstuk, voldoet hij/zij 
aan de toelatingseis)

Persona’s

Scholingsbehoefte

Geen werkervaring

Werkervaring

Arima heeft 10 jaar geleden een opleiding tot verzorgende 

niveau 2 afgerond en is direct gaan werken bij een 

ziekenhuis. Het werk is leuk en in de loop van de tijd heeft 

zijn steeds meer taken erbij gekregen, echter voor sommige 

verantwoordelijkheden heeft zij niveau 4 nodig.  Arima

vraagt zich af of zij met haar niveau 2 opleiding én de 

vaardigheden die ze in de praktijk heeft opgedaan 

toegelaten wordt tot de verzorgende niveau 4 opleiding. 



Diplomering na volgen 
opleiding A

Persona’s

Verzilvering in Waardedocument
diploma / certificaat / erkende verklaring

Geen werkervaring

Werkervaring

Marije volgt met succes de opleiding Bloem, Groen & Styling 
en ontvang een diploma. Het certificaat voor het keuzedeel 
Boomverzorging een aparte waardering.



Waardering voor extra scholing 
bovenop A

Persona’s

Verzilvering in Waardedocument
diploma / certificaat / erkende verklaring

Geen werkervaring

Werkervaring

Hans werkzaam in de jeugdzorg, hij volgt enkele 
componenten binnen de opleiding Persoonlijke Begeleider 
Gehandicaptenzorg, waaronder het keuzedeel Digitale 
Vaardigheden.  Als hij voldaan heeft aan de exameneisen 
van deze scholingsonderdelen wordt Hans ingeschreven in 
het BIG-Register én ontvangt hij een certificaat Digitale 
Vaardigheden. 

Hans volgt naast zijn werk met veel plezier de colleges voor 
het behalen van een Pedagogisch Didactisch getuigschrift, 
zodat hij goed beslagen ten eis komt. Zijn stage verloop 
voorspoedig en al snel zijn het maken van lesbrieven geen 
geheim meer voor hem. Hij behaalt zijn getuigschrift en 
werkt binnen de gehandicaptenzorg én als hybride docent 
bij een regionaal opleidingscentrum.



Waardering na omscholing van 
X -> A

Persona’s

Verzilvering in Waardedocument
diploma / certificaat / erkende verklaring

Geen werkervaring

Werkervaring

Klaas gaat langs bij de plaatselijke Tesla garage om te 
vragen welke kennis een vaardigheden noodzakelijk zijn 
voor het werken met elektrische voertuigen. De opleiding 
monteur elektrische voertuigen biedt de noodzakelijke 
modules aan in de avonduren. Hans vindt een baan bij een 
garage en start begint aan de modules. Na de afronding 
krijgt hij een bewijs mee. Het bedrijf waar hij werkt staat in 
het grensgebied en veel van zijn collega’s zijn Duits. Om 
goed met hen te kunnen communiceren, volgt hij het 
keuzedeel Duits in de beroepscontext A2 bij de opleiding 
Toerisme. Ook hiervan krijgt hij een bewijs. 



Waardering vanuit (werk- en 
leer)ervaring: 

Persona’s

Verzilvering in Waardedocument
diploma / certificaat / erkende verklaring

Geen werkervaring

Werkervaring

Aroen is een jonge medewerker binnen de 

supermarktbranche en wil graag een mbo3-opleiding halen. 

Dit heeft hij al eens geprobeerd, maar hij haalde alleen 

maar onvoldoendes. In de praktijk doet hij het goed en 

heeft zelfs een leidinggevende functie gekregen. Binnenkort 

gaat hij verhuizen naar de andere kant van het land en daar 

wil hij solliciteren naar een leidinggevende functie bij een 

andere grote supermarktketen.. Zijn werkgever erkent zijn 

onvermogen om te leren op school, maar ziet dat Aroen

grote stappen maakt in de praktijk. Zij gunt hem de 

erkenning van zijn (leidinggevende) kennis in de praktijk. 



Waardering vanuit buitenlands 
diploma A

Persona’s

Verzilvering in Waardedocument
diploma / certificaat / erkende verklaring

Geen werkervaring

Werkervaring

Een Syrische aluminiumlasser Anwar komt met zijn gezin in 
Nederland wonen. Hij heeft 10 jaar werkervaring bij een
internationaal aluminium bedrijf met standplaats 
Damascus. Hij spreekt goed Engels en wil hier graag aan de 
slag. Bij een sollicitatie blijkt dat zijn diploma  hier niet 
zondermeer wordt erkend. De werkgever wil Anwar graag 
in dienst nemen maar niet zonder dat hij de juiste papieren 
volgens de Nederlandse wet-en regelgeving heeft. 


